
Simon Károly vadászmester bemutat ta a résztvevőknek az abádszalóki „Hu
bertus Vt" vadászházát. A keltetőházat, ahol 520 ezer tojás keltetését tudják 
egy szezonban elvégezni a legkorszerűbb gépekkel. A röpdében és tar tóud
varon levő 15 ezer fácán egészséges fejlődésű. A résztvevők meglepetéssel 
hallgatták, hogy a vt és a tsz példásan jó együttműködésének számos hasznos 
eredménye van. Pl. : 34 ha vadvédő fásítás, 74 ha vadföldművelés, valamint 
több területen közös vadvédelmi kísérlet. 

A terepi bejárás következő állomása az abádszalóki fagyártmányüzem volt. 
Donkó Károly üzemigazgató mutat ta be az üzemet. 

Az OTE-nap szakmai részének befejezője a rendkívül színvonalas, és sok új gé
pet felvonultató erdészeti bemutató volt. A jelenlevők magas színvonalúnak ér
tékelték a technikát, ami zömében munka közben volt lá tható. Általános ér
deklődést tanúsí tot tak a szakemberek a bemutatot t gépek és felszerelések 
i rányában, ö römmel nyugtázták, hogy sok új gép is bemutatásra került . Több 
üzletkötési tárgyalást kezdeményeztek a gépek vásárlása tárgyában. 

Az uzsonna közben általános véleményként alakult ki, hogy a XI. OTE-nap 
Abádszalókon hasznos információkat, látványos erdészkedést és értékes gép
bemutatót produkált . A rendezők felé sok elismerés hangzott el. 

Répászky Miklós 

O Ó C Z V JÁNOS 

A LENI N MGTS Z BEMUTATKOZÁS A 

Termelőszövetkezetünk a Tisza folyó bal partján, az úgynevezett Tisza-há
ton terül el, jelenlegi földrajzi elnevezését tekintve, a Tisza-tó mellett. Két 
falu területét foglalja magában, Abádszalók és Tiszaderzs települést. A tsz 
összes területe 10 800 ha. Dolgozó, aktív tagja 700 fő, alkalmazottja 210 fő, 
nyugdíjas, illetve járadékos 540 fő. Mindösszesen 1450 fő. 

Termelőszövetkezetünk az alföldi tsz-ekre jellemzően növénytermesztéssel, 
állattenyésztéssel foglalkozik, és értelemszerűen az ezt ellátó műszaki bázis 
üzemeltetésével. Az elmúlt évben komoly erőfeszítéseket te t tünk és teszünk a 
soklábon állás politikáját követve, a vállalkozói terület erősítésére. így jelen
tős létszámú bőrdíszműüzemet, fémipari, műanyagipari , élelmiszeripari, vegy
ipari, építőipari, idegenforgalmi és kereskedelmi tevékenységet is folytatunk. 
Alapvető tevékenységeink esetében a növénytermesztés által hasznosított szán
tóterület 8440 ha. Átlagos aranykorona-ér téke 13,6, ennek értelmében ter
melőszövetkezetünk kedvezőtlen termőhelyi adottságú. 

Termelési eredményeinkre döntő hatással vannak a talajszerkezeti és idő
járási viszonyok. Talajviszonyaink szerkezeti kialakulását nagyban befolyásol
ta a Tisza folyó zabolátlan szerteágazása. A volt árterek határain a folyó által 
összehordott homokdombok (dűnék) keletkeztek, a mélyebben fekvő része
ken pedig a víz felhalmozta a káros sókat, így azok elszikesedtek. A hordalé-
kos altalajon később kötött réti agyagtalaj alakult ki, mely a szántóterület 
mintegy 80%-át teszi ki. Talajaink vízgazdálkodását, területrendezését, vala
mint a szikesedést megakadályozandó, az elmúlt hat esztendőben termelőszö
vetkezetünk mintegy 120 millió forintos beruházással, komplex meliorációt esz-



közölt. Ezen tevékenység ha tására termesztésbiztonságunk jelentősen nőt t , ter
méseredményeink stabilizálódtak. 

Szántóterüle t hasznosítása évtizedes á t lagban: 4000 ha-on t a k a r m á n y g a b o 
nát termesztünk, 1500 ha-on olajipari feldolgozású növényeket (napraforgó, 
olajlen stb.), 800 ha-os nagyságrendben takarmányborsót , ezenkívül 1200 ha-
on ál la t tenyésztésünk részére tömegtakarmány-növényeke t t e rmesz tünk , és 
jelentős még az évente 150—200 ha között váltakozó, úgynevezet t intenzív 
háztáji növénytermesztés . Ezek között hagyma, gyökérzöldség, h ibr idkukor ica 
és egyebek találhatók. Ezenkívül , mintegy 120 ha-on meggy-, cseresznye-, 
szi lvaül te tvényünk van és kur iózumként kezeljük az ez évben te lepí te t t 20 ha 
jos ta- vagy r iszkeültetvényt . Gyümölcseink java részét tőkés expor t r a é r té 
kesítjük. A növénytermesztés termelési ér téke 1988. évben 115 millió forint 
volt, az elmúlt évtizedben a termelőszövetkezet összes árbevéte lének 25—30 
%-át te t te ki. 

Ál la t tenyésztésünkről néhány ada to t : szarvasmarha-á l lományunk létszáma 
420 tehén, s ennek a szaporulata. Az egy tehénre eső éves te jhozam 5300 liter. 
Ezen állatfajtól 2 100 000 l i ter tejet és 350 tonna húst adunk le évente . Éves 
árbevétele ezen ágazatnak 35 millió forint. Másik és dicsőséges ál latfajunk a 
sertés, 1050 anyakoca és 60 tenyészkan szolgáltatja a hizlaláshoz szükséges a l ap 
anyagot. A telep rendszere és használt technológiája KAHYB. 1988-ban 220 
tonna hús t áll í tott elő ez az ágazat, 116 millió forintos termelési ér tékkel . 
Harmad ik ál latfajunk a ló, amelynek hasznosítása háromirányú . Egyrészt törzs
tenyészet vagyunk, másrészt az állattenyésztési telepeinken fogatolásra hasz
náljuk, harmadrész t idegenforgalmi koncepción belül a lovas tur izmust favo
rizáljuk hátasló, illetve hintós sétakocsikázás apropójából. A lólétszám 60 db . 
Apró állattal, úgynevezet t „csizmaszár alat t i" állattal háztáji in tegrációban 
foglalkozik a termelőszövetkezet, úgymint : broilercsirke, i l letve húsliba, pe 
csenyeliba előállítással. Ezen ágazat a fejlesztés alat t álló ágazatok közé t a r 
tozik, előbbi 600 ezer, utóbbi 50 ezer db/éves előállítással. 

A fentiekből egyér te lműen ki tűnik, hogy termelőszövetkezetünkben, jól le
he t a laptevékenységének termelésszerkezete az alföldi téeszekre jel lemző, de a 
növénytermesztési , állattenyésztési főágazat a ránya speciálisan és je lentősen 
az állattenyésztés j avára dől el, mivel az állattenyésztési főágazat tavalyi á r 
bevétele 151 millió forint, míg a növénytermesztésé 116 millió. 

Az alaptevékenységi termelést műszaki főágazatunk szolgálja ki, melynek 
gép já rműpark ja 20 db tehergépkocsiból, 60 db, különböző t ípusú MTZ-ből, 
14 db DT—75-ös tratorból, 4 db FIAT és 5 db RÁBA nehéz t rak torból áll. 
Ezenkívül rendelkezünk természetesen egyéb célgépekkel is (22 db gabona
kombájn , 6 db silózógép és a legkülönbözőbb célgépek, adapte rek) . Ezen gép
pa rk k a r b a n t a r t á s á r a és jav í tására egy központi és há rom kisebb műhe ly áll 
rendelkezésre. 

Az alptevékenységen kívüli tevékenység, az úgynevezet t vállalkozói te rü le t 
sokszínűségére m á r u ta l tam. Megerősítem, hogy jelenleg és az elkövetkezen
dő években ezen terüle te t még inkább sokszínűsíteni szeretnénk. Néhány vál
lalkozásunk szervesen kapcsolódik a mai tanácskozáshoz, az erdőhöz, nem
csak közvetlenül, hanem közvetett módon is. Ugyanis ebben az évben a bio
technológiai és biotechnikai labora tór iumokban kikísérlezett e redményeke t egy 
kft-n, az Agruniver Kft-n belül és azon kívül is hasznosít juk. Foglalkozunk 
például az á l la t tar tó telepek hígt rágyájának t iszt í tásával , vadélőhelyek ki
alakí tásával újszerű növénytársí tások segítségével, különböző növénytermesz
tési hozamfokozókkal, illetve technológiába szere tnénk építeni néhány , még 
szintén l abora tó r iumban kikísérletezett , leendő integrál is növényvédelem lánc-



szemét is. A vállalkozói terület sokszínűségére egy másik, természetesen tet
szőleges párosítást is engedjenek meg. Ezen terület feladatköre például „po
gácsagyártástól" kezdődően, a szalmiákszesz-gyártásig terjed. Ezen terület ter
melési értéke az elmúlt években folyamatosan emelkedett, s jelen pillanatban 
110 millió forintos nagyságrendű. 

Az erdészeti ágazat munkájáról részletesebben szólok. Különösképpen azért, 
mert ezen ágazat dolgozói és vezetői évek óta bizonyítják — túlzás nélkül 
hitükkel, ügybuzgalmukkal és odaadó munkájukkal —, hogy nem csak erköl
csi, hanem tényleges eredménnyel is segítik a szövetkezet gazdálkodását: 

— 1976-ban termelőszövetkezetünk erdőterülete 233 ha volt, jelenleg 850 
ha. Erdőborítottságunk 10%, Szolnok megyében ez a viszonyszám 4%. 

— 1976-ban az erdészeti ágazat eredménye 207 ezer forint, 1988-ban 3 800 000 
forint. 10 év átlagában 42% többleteredmény az árbevételhez viszonyít
va. 

— 1976-ban 1 200 000 forint volt a termelési értéke az ágazatnak, 1988-ban 
ez 6 millió forint. 

Erdeink rendeltetés szerint 50%-a gazdasági, 30%-a vadvédelmet, mezővé
delmet szolgál és 20%-a mint jóléti erdő az üdülőknek és pihenni vágyóknak 
a kikapcsolódását szolgálja. 

Megjegyezni kívánom, hogy a védelmi rendeltetésű területeken is szabá
lyos termelést végzünk, a rendeltetés szigorú figyelembevételével, az erdő ká
rosodása nélkül. 

Fafajok szerinti megoszlás: 

nyár 56% 480 ha fiatal erdő 
tölgy 20% 166 ha középkorú 
akác 12% 104 ha idős erdő 
egyéb kemény fafaj 11% 96 ha 
egyéb lágy fafaj 1% 4 ha 

Korosztály szerinti megoszlás: 
38% 
39% 
23% 

Éves fakitermelésünk 3—4 ezer m 3 között változik. Az erdőfelújításunk 
nagyságrendje hozzávetőleg 40 ha évente. Ezen ágazat jelentőségét termelő
szövetkezeten belül, de országosan is tovább növelheti az új vadászati, vad
gazdálkodási törvény megalkotása. A szövetkezet földrajzi elhelyezkedésénél 
fogva, mivel a Tisza-tó partján található és területeink a tó déli részét átöle
lik, különösen fontos, hogy az ide látogató egyre népesebb vendégseregeknek 
lehetőségeink szerint a kiszolgálását, gondtalan pihenését biztosítsuk. Ennek 
egyik és nagyon jelentős feltétele a környezet alakítása, mely egyébként az 
emberi lét egyik alapja is, ahogy azt a jelmondatunk is hirdeti: 

Az élet feltétele az erdő! 

Ezen túlmenően, ez csak ilyen felfogású és hivatását mélyen átérző vezető
től, vezetőktől és dolgozóktól várható el, mint amilyen például termelőszövet
kezetünk erdészeti ágazatának kollektívája. 

Termelőszövetkezetünk gazdasági koncepciójához az elmondottakon túlme
nően — s itt a termelőszövetkezet új vezetésére és valamennyi dolgozójára is 
utalok — hozzá tartozik néhány olyan információ adása is, melyet, ha Abád-
szalókon vannak, többek között a Lenin Termelőszövetkezet vendégeként, tud
niuk kell. Az elmúlt hetekben az abádszalóki Lenin Tsz, szövetkezetpolitikai 
megfontolásokból is a különböző híradásokba került. Az 1975-ben egyesülő 
Tiszaderzsi Kossuth Tsz tagjai úgy gondolták, hogy 1990. január l-jétől ki-



válnak az abádszalóki Lenin Tsz-ből és külön próbálják meg boldogulásukat. 
Az elmúlt évtizedek tsz-egyesítési folyamatában túlzás nélkül a szövetkezeti 
mozgalomban ez fordulópont lehet, annál is inkább, mert azóta a megyében, 
sőt az országban is vannak követőik. 

Az erdésznap kapcsán ez a folyamat azért is érdekes lehet, mert így az 
egyesített, nagy termelőszövetkezetek termelési szerkezetét (infrastruktúráját) 
célirányosan alakították a termelőszövetkezetek vezérkarai, ugyanezt tették 
az erdősítési koncepcióval, legyen az telepítés vagy bármilyen, ezen kategóriá
ba tartozó tevékenység. Kérdés, hogy az évtizedek során összeállított terme
lésszerkezetet, infrastruktúrát hogyan lehet majd 2—3 vagy akár több rész
re is szétbontani és azt üzemeltetni. Én ezt az alkalmat is megragadva, kívá
nok az „új szövetkezeti mozgalom" ezen úttörőinek kiegyensúlyozott politi
kát, gazdaságpolitikát és jobb boldogulást! 

D R . KIRÁLYI E R N Ő 

AZ ERD Ő TÖBBCÉL Ú HASZNOSÍTÁS A 

Tisztelettel köszöntöm az XI. országos termelőszövetkezeti erdőgazdasági 
napon megjelenteket. Tolmácsolom Hütter Csaba mezőgazdasági és élelmezés
ügyi miniszter üdvözletét és jókívánságait. 

I. 

A_ elmúlt évtizedekben az egész világon, így hazánkban is, megnőtt az er
dők társadalmi és gazdasági jelentősége. A társadalom igényei kiszélesedtek, 
egyre többet várnak el az emberi környezet meghatározó részétől, az erdőtől, 
annak fatermésétől, egyéb mellékhasználataitól, s a kézzelfoghatóan kevésbé 
mérhető, de annál jelentősebb szolgáltatásaitól, amelyek a környezet védelmé
ben, az egészségesebb és kulturáltabb életvitelben, jóléti-szociális-üdülési sze
repének erősödésében mutatkoznak meg. 

Hazánkban a termőföld célszerű hasznosításához az államnak és a kisebb 
közösségeknek nagyon fontos érdeke fűződik. Ma a magyar élelmiszer-gazda
ság 25 százalékkal több élelmiszert termel, mint amennyit a belföld felhasz
nál. Fából viszont csupán 75 százalékos a hazai ellátás és a belföldi igény 25 
százalékát külföldről importáljuk. Vagyis az ország 10 millió m 3 -es faigényé-
ből 7 millió m 3 - t a hazai erdőállomány ad. Ha tovább gombolyítom a hazai 
erdőgazdálkodás fonalát, akkor egy nagyon meglepő eredményre jutok. A 
hazai fa- és cellulózipar fejletlensége folytán nem dolgozunk fel közel 1,5 
millió m 3 , alacsony értékű fát. Ez, valamint a feldolgozott faáruk exportálása 
révén 7,5 milliárd Ft értékű tőkés valutához jut az ország, amely értékben 
az elmúlt két évben fedezte az ország összes fabehozatalát. Fából, fatermék
ből 40—50 Ft ráfordítás mellett lehet 1 dollárnyi tőkés devizát kitermelni. 

A hazai fatermesztés növelése nem csak forintban, devizában mért haszon 
miatt szükségszerű, hanem azért is, mert Európában szűkül a fabeszerzési 
lehetőség. Európa önmaga is importál fát Ázsiából, Észak-Amerikából, Afri
kából. Mi Ázsiából származó fát vásárolunk a Szovjetuniótól, évente 1 millió 
m 3 fenyő hengeresfát és 800 ezer m 3 fenyő fűrészárut. Az ország egyre nö-


